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 املقدمة

 

 أخي املتطوع.. أختي املتطوعة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

أن تتقدم لكم بالشكر العميق الهتمامكم بتقديم الخدمات  " جمعية إلاعالم السياحي "يسر    

التطوعية ملن هم في أمس الحاجة لذلك، وأن تعبر عن تقديرها وعرفانها الختياركم لها لتكون هي النافذة 

 مملكتنا الحبيبة. للمجتمع فيالتي تمدون من خاللها أيديكم 

ملباركة منذ نشأتها ألاولى وطوال سنوات إن العمل التطوعي هو العماد ألاساس ي ألعمال جمعيتكم ا

عطائها املتميز ، وهناك العديد من الفرص السانحة وألاعمال املتاحة للمتطوعين من إلاداريين والفنيين 

 من التطوع على رأس العمل ونهاية  عمل الجمعية والراغبين في التطوع في مجالهاوالعاملين في مجال 
ً
بدءا

 بنشاطات تعزيز باالشتراك في حمالتنا التو 
ً
 .السياحةعوية ومرورا

تدعم الجمعية العمل التطوعي إليمانها بقدرات املتطوعين وكفاءاتهم وليقينها أنهم املصدر ألاهم في 

 مع رؤية عتمد في جوهره على العنصر البشري، ي الذي التعريف ألامثل باإلعالم السياحيتقديم 
ً
وتماشيا

للقطاع الخيري من خالل إيجاد فرص تطوعية تساهم في نهضة وتطور  القاضية بتعزيز ألاثر  0202اململكة 

 الجهات الخيرية.

  والجمعية تفتح أبوابها
ً
الستقبالك والترحيب بك ليس فقط كمشارك في أعمالها بل  مشرعة

 فأنت تمثل للجمعية ألامل في الغد 
ً
 ومبدعا

ً
 ونشيطا

ً
كشريك في أدائها لرسالتها، وتطلب منك أن تكون فاعال

 التي تقدمها جمعيتك  لألعمالالفرصة في التطوير والقدرة على إحداث التغيير لتعظيم ألاثر والفائدة و 

 

 إدارة الجمعية
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 هدا: لا أهم 

 .تزويد الجمعية واملسؤولين فيها بمرجع مفصل حول سياسات وخطوات إدارة وتفعيل املتطوعين. 1

 قة الجمعية باملتطوعين بها.الشأنها تنظيم ع.تحديد وتوضيح سياسات التطوع التي من  0

في عملية التطوع وتشجيع أفراداملجتمع على  لالستمرار وتشجيعهم  إلاكفاء.املحافظة على املتطوعين  0

 التطوع.

 .لدى الجهات الخيرية بتعزيز العمل التطوعي 0202اململكة  رؤية . تطبيق توجهات4
 

 

 أنواع التطوع 

 أن يكون املتطوع  –التطوع املستمر * 
ً
 بشكل دائم ومستمر. عامال

ا بالزمن أو  –تطوع مؤقت * 
ً
 .ألاداءوهو أن يكون التطوع مرتبط

 أ. 
 
 : لفترة محددة ومستمرة أو لفترات زمنية متقطعة حسب الحاجة.زمنيا

 أدائيب. 
 
 : لنشاط محدد ومعين فقط أو لجملة أنشطة وفعاليات محددة.ا

 

 لتطوع أساليب ا

o .التطوع املستمر: كامل الوقت اليومي 

o  مع املتطوع. الاتفاقالتطوع الجزئي: جزء من الوقت حسب 

o املتطوعو التطوع املشروط: حسب الشروط املتفق عليها بين الجمعية. 

 

 

 :أماكن التطوع

 .بمقر الجمعية )باالدارات وألاقسام(التطوع  -

 خارج مقرها أو التي تشارك فيها املبادرات والفعاليات التي تقيمها الجمعية خاللالتطوع من  -

 إلكترونيالتطوع عن بعد -
ً
 ا
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 :املستهدفين من التطوع

 .إلاعالمي.العاملين في القطاع  1

 واملجال إلاداري. السياحة والعالقات العامةالجامعات في مجال  وطالباتطالب  . 0

 .الاهتمام.أصحاب  0

 :برامج التطوع إلدارةاملهام الرئيسة 

 : املشاركة في بناء خطط الجمعية، وبناء الخطة التنفيذية لبرامج التطوع وميزانياتها.التخطيط. 1

: التعريف بأدوار املتطوعين وإعدادها كتابة، وإعداد قائمة باملواصفات املطلوبة فياملتطوع من التنظيم. 0

وإعداد سياسات العمل التطوعي وتقديمالدعم واملساندة من  والاخالقيةالنواحي التعليمية واملهارية 

 .الجمعيةمتطوعين سابقين وموظفين في 

وتحديد ميزانيته وتحديد أساليب التوظيف  الاستقطاب: توضيح أهداف الاستقطاب. 0

 ملستهدفة .ومخاطبة الشريحة ا، عن التطوع  لإلعالنوتحديد الوسيلة املناسبة  املالئمةواستراتيجياته

: تحديد املعايير لكل دور تنظيمي تطوعي، واختيار وترشيح املتطوعين وإحالل اختيار . 4

 .إلاجراءات الالزمةوتكليف كل متطوع في املهمة املناسبة وعمل  وإحاللاملتطوعيناملناسبين لكل مهمة، 

 التدريبية للمتطوعين، تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي. الاحتياجات: تحليل تأهيل املتطوعين وتدريبهم. 5

 وإلاشرافوتقرير احتياجات الدعم  ين: تحديد املشرفين على املتطوعوالدعم للمتطوعين إلاشرا:. 6

 .العمل وبأخالقياتبالخطط  إلالتزاماملتابعة لسير العمل وضمان و 

 حصر املخاطر املحتملة على العمل التطوعي واملتطوعين وإدارتها. ،تقديم الدعم املساندةللمتطوعين. 7

مع جميع إلايجابيالتواصل  ،: تحفيز املتطوعين قبل وأثناء وبعد تنفيذ العمل التطوعي تحفيز املتطوعين. 8

 املتطوعين.

ة،واتخاذ : إجراء التقييم املستمر للعمل وللمتطوعين، وطلب تقييم املتطوعين للعمل وللجمعيالتقويم. 9

واملؤشرات املنوطة بإدارةبرامج التطوع  ألاهدافللتصحيح والتطوير، وضمان تحقيق  إلاجراءاتالالزمة

 تحديد وإدارة املخاطر املحتملةعلى العمل أو العاملين.،و والتشغيلية للجمعية الاستراتيجيةضمن الخطط 

لشهادات للمتطوعين الشركاء،وإعداد املتطوعين والشركاء وانجازاتهم، وإصدار ا سجالت:حفظ التوثيق.12

 وإخراج التقارير املطبوعة واملرئية لبرامج التطوع.

 العالقاتمع املتطوعين قبل وأثناء وبعد العمل التطوعي، وبناء وإلايجابي: التواصل املستمر التواصل. 11

 واملحافظة عليها. وألاهليةوالشراكات مع املنظمات الحكومية والخيرية 
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: تحديد وحصر املخاطر املحتملة على العمل التطوعي واملتطوعين وإدارتهاوالسيطرة املخاطر إدارة. 10

 عليها.

 

 السياسات
 

 . واستقطاب املتطوعين الاحتياجسياسة تحديد أ. 

 .ميالديالتطوعية لجميع إدارات الجمعية وذلك نهاية كل عام الاحتياجاتأن تقوم إدارة التطوع بحصر *

 ىللمسم (مع توضيح دقيق العالقةذات  إلادارةاملبدئي للفرصة التطوعية من قبل  الاعتمادأن يتم * 

 .(املطلوبةالوظيفي ـــــ املهام واملسؤوليات ــــــ املهارات 

تعارضها مع إدارة التطوع بعد التأكد من عدم النهائي للفرصة التطوعية من قبل مدير  الاعتمادأن يتم *

 .فرصة مشابهة لها
 

 :املبادرات والفعاليات التي تقيمها الجمعية خاللالتطوع من ب. 

السنوية دير إدارة التطوع بناء على الخطةالنهائي للفرصة التطوعية من قبل م الاعتمادأن يتم * 

 .امليالديللمبادرات والفعاليات املعتمدة من قبل املدير التنفيذي في نهاية العام 

 .بنموذج بطاقة وصف الفرصة التطوعية املعتمد لدى إدارة التطوع الالتزامأن يتم * 

 

 سياسة اختيار وتوظيف املتطوعين 

 زمني املعتمد لذلك.الفرص التطوعية وفق ما هو مخطط لها في الجدول ال إعالنأن يتم  -

 على املهارات والقدرات التي تحتاجها الفرصة التطوعية. الاختيار أن يعتمد  -

 .الاختيارتحقق مبدأ الفرص املتكافئة عند  -

 أن يكون حسن السيرة والسلوك. -

 لديه الرغبة والقدرة على القيام بالعمل التطوعي بكفاءة وفاعلية. -

 عاًما. 18يقل عمر املتطوع عن  أال   -

 بأنظمة وقوانين التطوع ويتم توقيع العقد وقراءة ميثاق التطوعوالحقوق والواجبات. بااللتزامأن يتعهد  -

 .وألامانةأن يكون سجله خالًيا من أية سوابق مخلة بالشرف  -

 .أن يتم اعتماد املتطوع بعد اجتيازه مرحلة املقابلة الشخصية  -

 الفرص التطوعية غير املدرجة في الخطة السنوية بعد اعتمادها من املديرالتنفيذي. عالنإأن يتم  -
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كامل تفاصيل الفرصة التطوعية  إعالنأن يتم  -

 بشكل واضح بما يتناسب مع قيم وأهدافالجمعية.

ضرورة مراعاة قاعدة البيانات املوجودة لدى الجمعية من املتطوعين املسجلين عن طريقالبوابة  -

 عن الفرص التطوعية. إلاعالنللجمعية قبل  لكترونيةإلا

 

 

 :على مهامهم بالفرصة سياسة تدريب املتطوعين وتأهيلهم

 التطوعية.على الفرصة  ءً التدريبي للمتطوعين املعتمدين وذلك بنا الاحتياجأن يتم تحليل  -

 أن يكون اعتماد خطة تدريب املتطوعين بمقابل ماليمن املدير التنفيذي. -

 أن يكون اعتماد خطة تدريب املتطوعين بدون مقابل ماليمن مدير ادارة التطوع. -

النظامية التي تثبت اجتياز املتطوع للتدريب املطلوب سوابشهادة حضور  ألاوراقأن يتم استيفاء جميع  -

 للدورة أو مشهد معتمد من جهة التدريب أو بتقرير من قبل مدير إدارة التطوع.

 

 أعمال التطوع وتحفيز املتطوعين سياسة تنفيذ 

 عنها. إلاعالنأن يتم تعيين مشرف لكل فرصة تطوعية قبل  -

 .ف  للفرصة التطوعية بوقت كا إلاحتياجاتالالزمةتوفير جميع  -

 تنفيذ العمل التطوعي وفق ما هو معتمد بنموذج بطاقة وصف الفرصة التطوعية. -

 العمل التطوعي.تحفيز املتطوعين قبل وأثناء وبعد تنفيذ  -

 مع جميع املتطوعين. إلايجابيالتواصل  -

 تقديره وشكره على مشاركته. -

 الشفافية . -
 

 سياسة تكريم املتطوعين 

شهادات شكروتقدير ومشهد  خاللأن يتم تكريم املتطوعين بالفرص التطوعية القصيرة واملتوسطة من  -

 بالساعات التطوعية.

 نحهم درًعا تذكارًيا في الحفاللسنوي.خالملرص التطوعية الطويلة من أن يتم تكريم املتطوعين بالف -

 إرسال دعوة للمتطوعين لحضور املناسبات والفعاليات العامة التي تقيمها الجمعية. -
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أن يتم اعتماد وسائل التكريم العلني للمتطوعين  -

 تراه الجمعية مناسبلتطوع وفق ما من قبل املدير التنفيذي بعد رفعها منقبل مدير إدارة ا
ً
 .ا

 

 

 

 

 

 املتطوعين  سجالتسياسة توثيق 

 أن يتم توثيق قائمة باحتياج الجمعية من املتطوعين كل ربع سنة. -

 أن يتم توثيق أعداد املتطوعين بعد كل فرصة تطوعية. -

 أن يتم توثيق الشهادات للمتطوعين والشركاء بشكل دوري. -

 واعداد املتطوعين بنهاية كل سنة ميالدية. إعداد تقرير عام بالفرص التطوعية -

 : إلاجراءات

 :جمعيةالإجراءات إدارة برامج التطوع في 

تعمل الجمعية على اعتماد إجراءات محددة لسير العمل في كل مهمة، ثم تطويرها بعد التنفيذبشكل 

واملؤشرات الاهداف دوري لتطوير العمل ومواكبة عجلة التقدم، حيث تسعى هنا إدارة التطوع لتحقيق 

 ختالفإ، وكذلكلضمان سير العمل بشكل منتظم ومستوى عال من الجودة معإلدارة التطوعاملوكلة 

 :خالالألتيالظروف وتغير الكادر البشري من موظفين ومتطوعين وذلك من 
 

 :من املتطوعين إلاحتياجاتإجراء تحديد 

باستراتيجية عمل ندماجهاإع التطوع املطلوبة وكيفية .تقوم إدارة التطوع والطاقم باملشاركة بتحديد أنوا 1

 .الجمعية

بالجمعيةفي  إلاداراتعلى الخطة السنوية للجمعية يقوم مدير إدارة التطوع بالتواصل مع مديري  .  بناءً 0

على أن  إلاجتياجات بداية شهر ديسمبر من كل عام لتحديد احتياجاتهم من املتطوعين وفق نموذج تحديد

 يتم إرسالها إلى مدير املوارد البشرية / الجودة ملراجعتها.

.يقوم مدير إدارة املوارد البشرية/الجودة بمراجعتها والتأكد من مدى الحاجة واملواصفاتاملطلوبة في  0

 .لإلعتماداملتطوعين وعدد هم وإعادتها ملدير إدارة التطوع ليتم عرضها على املديرالتنفيذي 
 

 على مهامهم. بناء   ريب املتطوعين وتأهيلهمإجراء تد
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ًء التدريبي للمتطوعين بنا الاحتياج.تحليل  1 .1

 أثر  وألاكبر حاجة  ألاكثر ترشيح الحاجات التدريبية والتطويرية على 
ً
 .ا

 تحديد مستوى قدرة الجمعية على تبني تلبية الحاجات التدريبية للمتطوعين. .0

 مساهمتها في تدريب املتطوعين.التواصل مع الشركاء والجهات املمكن  .0

 بناء وتصميم خطة تنفيذية لتدريب وتطوير املتطوعين. .4

 اعتماد الخطة التنفيذية لتدريب وتطوير املتطوعين. .5

 

 وتسويق خطة التدريب على املتطوعين. إعالن .6

 تنفيذ إجراءات التسجيل للبرنامج التدريبي. .7

 القبول. وإعالنفرز وترشيح املتدربين  .8

 مج التدريبي.تنفيذ البرنا .9

 .املدرب/املتدرب/املشرف، تقييم البرنامج التدريبي  .12

 التوثيق الفوتوغرافي لعملية التدريب والتطوير. .11

 إصدار تقرير سنوي لعملية تدريب وتطوير املتطوعين. .10

 

 إجراء تنفيذ أعمال التطوع 

 التطوعية والخاصة بتنفيذ الفعاليات والبرامج ألاعمالالتي يمر بها تنفيذ  إلاجراءاتهناك عدد من 

ر تلك يتسي خاللالجودة وذلك من  إلى العامة حيث تسعى إدارة التطوع ألاماكنوكذلك املشاركة في 

 :كاألتيبشكل منتظم ومستوى عال تسبق تنفيذ الفرص التطوعية وهي  إلاجراءات

 ..بناء الفرصة التطوعية وفًقا للنموذج املعتمد  1

 رفع للمدير التنفيذي للجمعية للموافقة..ال 0

 .الاجتماعية املشرف على الجمعية.موافقة مركز التنمية 0

 ذلك. ألامر تطلب ــــــــ أذا / مركز التنمية الاجتماعية .موافقة إمارة الرياض4
 

 :كاألتيأما فيما يتعلق بتنفيذ الفرصة التطوعية بعد أخذ املوافقات الرسمية فتتم الخطوات 

 .تكليف قائد الفريق التطوعي أو منسق املبادرة. 1

 .تشكيل الفريق التطوعي وتحديد املهام لكل متطوع. 0

 .الفعالية أو املشاركةلتنفيذ  الاحتياجاتالالزمة.توفير  0
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.إجراء التواصل والتنسيق مع الشركاء وأصحاب  4

 املصلحة.

 .تنفيذ العمل التطوعي وفق الخطة التنفيذية املعتمدة. 5

 .إلاشرافوالصالحياتعلى التنفيذ حسب مستويات  إلاشراف. 6

 .تقديم الدعم واملساندة للمتطوعين والفرق التطوعية. 7

 بالخطط واملواثيق. الالتزام.املتابعة املستمرة لسير العمل وضمان 8

 حيالها. إلاجراءات.متابعة احتياجات وشكاوى املتطوعين واتخاذ  9

 املهنية. ألاصول التنفيذ حسب  إلجراءاتالفيديو .التوثيق الفوتوغرافي و  12

 برامج التطوع فور إنجاز املهمة. إلدارة.إعداد وتقديم تقرير أولي  11

 لهم. الالزمة.توثيق جهود املتطوعين والشركاء وإصدار الشهادات  10
 

 إجراء تحفيز املتطوعين 

 .تحديد وحصر أهم أدوات تحفيز املتطوعين والفرق التطوعية. 1

 .التأكد من إشراك العاملين واملتطوعين في حصر املحفزات. 0

 .بناء وتصميم خطة تنفيذية لتحفيز املتطوعين. 0

 .اعتماد الخطة التنفيذية لتحفيز املتطوعين. 4

 لتنفيذ خطة التحفيز. الاحتياجاتالالزمة.توفير  5

 .تنفيذ خطة تحفيز املتطوعين. 6

 .ألاثر.تقييم التنفيذ لعملية تحفيز املتطوعين وقياس  7

 .إعداد تقرير فني سنوي لعملية تحفيز املتطوعين. 8

 

 إجراء إنهاء خدمات املتطوعين 

 التالية: الحاالتفترة تطوعه بالجمعية في  خاللالتطوع بالجمعية إنهاء خدمات املتطوع  إلدارةيحق 

 والتعليمات املعمول بها..مخالفته أنظمة الجمعية  1

 وفق تقرير يعده عنه رئيسه املباشر. .إذا أخفق املتطوع في أداء الرسالة إلى حد غير مرض   0

 .عدم تقبله أو تنفيذه للتوجيهات التي يتلقاها من رؤسائه. 0

 في العمل التطوعي. خاللهاالستمرار يستطيع املتطوع من  ال .العجز أو املرض الذي  4
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إدارة التطوع ومدير املوارد البشرية  يقوم مدير . 5

مع املتطوعين ملعرفة املشاكاللتي يواجهونها في عملية التطوع، وكيفية تحسين عملية التطوع،  باالجتماع

 ومتطلباتهم وآرائهمفي التطوع.

ا للمدير ورفعهباملالحظاتوالاقترحاتالالزمة يقوم مدير إدارة التطوع ومدير املوارد البشرية بإعداد تقرير  . 6

 املناسبة لتحسين وتطوير عملية التطوع. التخاذإلاجراءاتالتنفيذي 
 

 

 :إجراء تقويم أعمال التطوع

 .إعداد واعتماد نماذج التقييم لكل فرصة تطوعية. 1

 تنفيذ الفرصة التطوعية. إلاشرافإلجراءات.التأكد من تقييم جهة  0

 .إلانحراف.التأكد من تحقق املؤشرات املستهدفة وتحديد  0

 املتطوعين وفق املهام واملواصفات املعتمدة. إلاشرافأداء.تقييم جهة  4

 .إلاشرافالتنفيذ ولجهة  إلجراءات.تقييم املتطوعين  5

 التنفيذ وللمتطوعين. إلجراءات.تقييم املستفيدين  6

 ط التي تحتاج تصحيح.تحديد النقا 7
ً
 قتراح التصحيح.او  ا

 واقتراح خطوات التطوير.تطوير .تحديد النقاط التي تحتاج  8

 .تحديد فرص التحسين الجديدة املمكن استثمارها. 9

 .إعداد تقويم شامل ومختصر لكل فرصة تطوعية. 12

 .تزويد جميع املعنيين بنسخة من التقويم. 11

 

 :إجراء إعداد التقارير الفنية

 .التأكد من التوثيق الفوتوغرافي والفيديو لجميع أعمال التطوع. 1

 .ألامد.التأكد من إصدار التقارير الفنية لكل فرصة تطوعية قصيرة أو متوسطة  0

 .ألامد.إعداد تقرير فني دوري لكل فرصة تطوعية طويلة  0

 واملؤشرات املستهدفة. ألاهداف.مراجعة التقارير والتأكد من تحقق  4

 إدارة التطوع. ألعمال.إعداد تقرير فني سنوي شامل  5

 برامج التطوع. إلدارةير والتأكد من تحقق املؤشرات املوكلة .مراجعة التقر  6

 واملواثيق. وإلاجراءات.التأكد من التزام جميع العاملين واملتطوعين بالسياسات  7

 واقتراح التصحيح. .تحديد النقاط التي تحتاج تصحيح 8
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واقتراح خطوات  .تحديد النقاط التي تحتاج تطوير  9

 التطوير.

 تحسين الجديدة املمكن استثمارها..تحديد فرص ال 12

 .تزويد جميع املعنيين بنسخة من التقارير. 11

 

 :رئيةاملطبوعة و املإجراء إعداد التقارير 

 .التأكد من التوثيق الفوتوغرافي والفيديو لجميع أعمال التطوع. 1

 جميع التقارير الفنية املعدة سلف.توثيق وجمع  0
ً
 .ا

 املختصة ملعرفة متطلبات وضوابط التقارير في الجمعية. إلادارة.التنسيق مع  0

 .إعداد محتوى التقارير مطبوعة ومرئية. 4

 املختصة. لإلدارة.رفع جميع متطلبات التقارير  5

 املختصة. إلادارة.متابعة إعداد وتصميم التقارير مع  6

 .مراجعة التقارير فني 7
ً
 قبل اعتمادها. ا

 لتقارير الدورية والسنوية.عتماد وإصدار اإ.التأكد من  8

 .تزويد جميع املعنيين والشركاء بنسخة من التقارير. 9

 .استثمار التقارير في التسويق للجمعية وجهود التطوع في الجمعية. 12

 

 إجراء التواصل مع أصحاب املصلحة 

 .إعداد قائمة بأصحاب املصلحة وتصنيفهم وأهداف التواصل. 1

 وضوابط التواصل مع كل فئة..تحديد مستوى وآليات  0

 .تحديد املسؤول الرئيس للتواصل مع كل فئة. 0

 والضوابط املقرة. آلاليات.إجراء التواصل بشكل منتظم وفق  4

 املنشودة. لألهداف.املتابعة والتأكد من تحقيق التواصل  5

 

 :املتطوعين سجالتإجراء توثيق 

 .توثيق قائمة احتياج الجمعية من املتطوعين. 1

 ستقطاب املتطوعين.إ.توثيق نتائج وتقارير عملية  0

 بهم. لتواصلاملتطوعين املرشحين وغير املرشحين تشمل معلوماتهم التفصيلية ووسائال سجالت.توثيق  0
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املتطوعين بعد كل مهمة ينجزها  سجالت.تحديث  4

 املتطوع.

 .التواصل مع املتطوعين لتحديث بياناتهم بشكل دوري نصف سنوي. 5

 .تزويد املتطوع بنسخة إلكترونية سنوية وعند الطلب من سجله التطوعي لدى الجمعية. 6

 .إصدار تقرير سنوي بأعداد املتطوعين وفئاتهم وانجازاتهم وساعات التطوع املنجزة. 7

 
 :إجراء إدارة املخاطر لبرامج التطوع

على إدارة املخاطر بهدف ضمان سير العمل بشكل بالجمعية حيث تعمل إدارة برامج التطوع 

البشري من موظفين ومتطوعين، لذا  إلاطار الظروف وتغير  اختالفمنتظمومستوى عال من الجودة مع 

لتقليل املخاطر التي يمكن أن تتعرض لها بالتعامل  الالزمةتخاذ بعض الخطوات إيجبعلى الجمعية 

 :خاللمعاملتطوعين وذلك من 

 املخاطر املحتملة وتصنيفها. .حصر قائمة 1

 .تحديد آليات وضوابط إدارة املخاطر والتعامل معها. 0

 .تحديد مسؤوليات كل عامل ومتطوع في التعامل مع املخاطر. 0

 املخاطر وفق الخطوات السابقة. إدارة.إعداد خطة  4

 لتنفيذ إدارة املخاطر. الالزمةواملوارد  ألادوات.توفير  5

 تطوع وقادة الفرق التطوعية على خطة إدارة املخاطر..تدريب منسقي ال 6

 .متابعة تنفيذ خطة وإجراءات إدارة املخاطر. 7

 حيالها. إلاجراءاتالالزمة.تقويم خطة وإجراءات إدارة املخاطر واتخاذ  8

 .إعداد تقرير سنوي لعمليات إدارة املخاطر. 9
 

 

 :وتوظيف املتطوعين وإحاللخطة استقطاب 

عندما تحدد الجمعية احتياجاتها من املتطوعين، يبقى لها أن تجذب أكــبر عدد ممكن من املتطوعينالذين 

يملكون املهارات املطلو بة للتطوع للعمل بالجمعية لبعض الوقت دون مقا بل مادي، وذلكلكي تختار 

ةالعمــل في الجمعيــة ها بشكل مناسب لخدمواستثمار خبراتهم وحماسهم وتوظيفأفضل العناصر من بينهم 

وتعنـــــي وظيفة  الاستقطاب والاختيار  والحرص على تنميــة مهــاراتهم وقــدراتهم، ويطلق على هــذه الوظيفــة



 
 
 
 

Page 13 of 23 
 

بجذب أكـــــبر عدد ممكن من املرشـحين  استقطاب

 بتصفية املتطوعين للتوصل إلى أفضلهم. الاختيار لشــغاللوظائف الشاغرة، بينما تعنى وظيفة 

 :إلادارةأهم وسائل استقطاب املتطوعين التي يمكن أن تعمل عليها 

 املنتظمة من قبل الجمعية. عالنات.إلا  1

 .النشر لجهود الجمعية في مجال التطوع. 0

 .والجهات ذات العالقة .تفعيل الزيارات مع املستشفيات والجامعات 0

 .عن الجمعيةالصورة الذهنية تحسين  . 4

 امللتقيات والندوات التطوعية..حضور أهم  5

 لجذب املتطوعين بشكل إبداعي. الاجتماعيومواقع التواصل  إلالكتروني.توظيف املوقع  6
 

 

  إلاستقطابعوامل نجاح عملية 

بمكان  ألاهميةله من مقومات وأســـباب تأخذ به نحو النجاح، ولذلك من  ال بدالعمل التطوعي 

التي تؤدي  ألاسبابعليها وتفعيلها وتثبيتها، وفي املقابل معرفة  معرفةأســـباب النجاح ليتم الحرص

في حال الوقوع فيها أو في بعضـــها، ومن أســـباب نجاحالعمل  وعالجهاليتم البعد عنها  وإلاخفاقإلىالفشـــل 

 التطوعي ما يلي:

 أن يكون هناك إدارة أو وحدة مختصة تشرف على إدارة املتطوعين.- 1

 التي تحكم عمل املتطوعين، وتوضـــح مســـؤولياتهم وواجباتهموحقوقهم. وإلاجراءاتــياســـات إعداد السـ- 0

 أعمال حيوية ذات طبيعة جذابة، وإنتاجية ملموسة.- 0

 .إلاستقطابتطبيق التقنية في عملية - 4

 وتجنبها  ألاخطاءدراسة أسباب التسرب التطوعي للمتطوعين داخل الجمعية ملعالجة - 5
ً
 .مستقبال

 إعطاء معلومات عن الجمعية للمتطوعين.- 6

 تدريب املتطوعين.- 7

 

 :إجراء استقطاب املتطوعين

 والفرص التطوعية من املتطوعين. وإلادارة.تحديد وحصر احتياجات الجمعية  1

 .تحديد املواصفات املطلوبة في كل متطوع نحتاج استقطابه حسب مهمته. 0

 املتطوعين. إلستقطابة .بناء وتصميم خطة تنفيذي 0

 .أهداف إلاستقطابوالتأكد من تحقيقها  إلاستقطاب.مراجعة خطة  4
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.التأكد من إشراك العاملين والشركاء واملتطوعين  5

 .إلاستقطابفي تنفيذ عملية 

 .الصالحيةمن صاحب إلاستقطاب.اعتماد خطة  6

 .الاستقطابلعملية  الالزمةالتسويقية  إلاجراءات.تنفيذ  7

 .تنفيذ خطة وإجراءات استقطاب املتطوعين. 8

 .توثيق تسجيل املتطوعين وحفظ وتنظيم بياناتهم. 9

 املطلوبة. وألاعداد.قبول وترشيح املتطوعين املناسبين وفق املواصفات  12

 .التواصل مع جميع املتطوعين وإشعارهم بنتائج الترشيح. 11

 .إلاستقطاب.إصدار تقرير فني لعملية  10

 

 

 

 

 :وتوظيف املتطوعين إحاللإجراء 

 ب املهام واملواصفات املحددة سلف.توزيع املتطوعين على الفرص التطوعية حس 1
ً
 .ا

 .التأكد من تغطية حاجة كل مهمة من املتطوعين. 0

 .التأكد من وضع كل متطوع في املهمة املناسبة له. 0

 ليف..التأكد من تحقق أهداف الجمعية وأهداف املتطوع بهذا التك 4

 .إشعار املتطوع بترشيحه ملهمة معينة وتفاصيلها. 5

 .يشمل توضيًحا للحقوق والواجبات .إبرام عقد مع املتطوع على أن 6

 .تعريف املتطوع بالجمعية ورسالتها وسياساتها. 7

 .تعريف املتطوع بحقوقه وواجباته وبميثاق التطوع. 8

 له.ستيعاب املتطوع للمهمة املوكلة إ.التأكد من  9

 .ربط املتطوع بمنسق الفرصة التطوعية وقائد الفريق التطوعي. 12
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 .التأكد من انسجام املتطوع مع الفريق. 11
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 قــالحــالم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقد التطوع

 : ألاساسيةاملعلومات 

 بين كل من: الاتفاقإنه في يوم ............... بتاريخ ................. تم 
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وعنوانها .......................  " ....."رقم  ترخيص جمعية. 1

 حي........................ ص .ب .............. الرمز البريدي .......................... هاتف .............. (

 ......................... الجنســـ ية ....................... رقم إلاقامة .الســـ يد: ..................................... رقم الهو ية/ 0

 ........................... العنوان ..................... رقم املهنة

 الجوال: ............................ البريد اإللكتروني ............................ 

 

 .........() .............اسم الفرصة التطوعية 

 

املؤهل م 02../ ../ ....  إلى تاريخ م 02../../.... من تاريخباالسبوع "............." عدد الساعات التطوعية(

 .....................................التخصص الدقيق ......................العملي
 

 تمهيد:

من ممارسة العمل  ألاخرى والتخصصات  ...........مجالإســهاًما من الجمعية في تمكين املتطوعين في 

 التطوعي وتنمية مهاراتهم.

الطرف الثاني وبناء على رغبة الطرفين وهما بكامل أهليتهما املعتبرة شـرًعا في التعاقد مع بعضـهما فقد وافق

 للعمل متطوع
ً
فيمابينهما على العمل وفق  الاتفاقوفق أنظمته ولوائحه وتعليماته، وتم  ألاول لدى الطرف  ا

 أخرى له اعتبار  أي مالحق أو تعديالت الشـــروط املدرجة في هذا العقد أو 
ً
 منتاريخ التوقيع. ا

 

 : ألاول البند 

 مرفقة بهذا العقد جزء مالحقوأية  ألاساسية أعالهيعد التمهيد و املعلومات 
ً

 يتجزأ منه  الا
ً
 له .ومكمال

 البند الثاني : مدة العقد:

ويجدد ملدة ســـنة أخرى مالم يبد أحدالطرفين  أعالهمن تاريخ توقيعه املبين  ميالديةالعقد هي ســـنة  مدة

املذكور  آلاخر  الطرفين فســخ العقد وذلك بخطاب رســمي يســـلم للطرف لكال رغبة في عدم التجديد ويحق 

 تقل عن شهر. ال في هذا العقد وذلك قبل انتهاء مدة العقد بفترة 

 

 

 

 :بالجمعية باألتيالبند الثالث : يلـــــتزم املتطوع 

 لة والتقاليداملجتمعية.و بقيمها والتقيد بأنظمة الد الجمعية والالتزاماســـتيعاب رؤ ية ورســـا لة  .1
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والفعاليات التطوعية  ألانشطةاملشـــاركة في  .0

لترويج لهذه الفعاليات دون التي تقيمها الجمعية مع أخذ موافقة خطيةمســـبقة على تصـــويره بهدف ا

 أي مطالبات جراء اســـتخدام هذهالصور حيث تعد الجمعية خالية املسؤولية تجاه ذلك.

 .هبالزي الرسمي والعمل بكل جدية ونشاط والتقيد بواجبات املهمة املوكلة إلي إلالتزام .0

ن من الحضورللعمل بالحضور في املواعيد املحددة بالفرصة التطوعية وفي حالة عدم التمكإلالتزام .4

 بفترة زمنية كافية. بذلك ن يشعر الجمعيةأالتطوعي 

بأي تصريحات  إلادالءأو تحدث باسم الجمعية وعدم ال احتـرام سرية املعلومات الخاصة بالعمل  .5

بإذن كتابي موقع من املدير التنفيذي للجمعية، وتوجيه من  إال إلى جهة خاصــة أو عامة إعالمية 

 يطلبأي معلومات عن الجمعية وأعمالها إلى القنوات الصـــحيحة لذ لك ممثلة في إدارةالجمعية.

 حرص على جودته.الو  العملتنفيذ أوامر املسؤولين والتفاني في  .6

العمل التطوعي وفي حالة تمتغيير  لخالالخاصـة باملتطوع  االتصالوبياناتتزويد الجمعية بوسـائل  .7

 الجديدة. باألرقاميتم تزويد إدارة التطوع  الاتصالأرقام 

يقر املتطوع بعدم مسؤولية الجمعية عن تقديم أي مساعدات مالية باستثناء شهادات  .8

 ساعاتالتطوع.

قتقديرها للجمعية الحق في إلغاء عضوية املتطوع والغاء مشاركته في أي وقت إذا رأت الجمعية وف .9

 الخاص أن سلوك املتطوع يستدعي ذلك أو يتعارض مع مصلحة أو سمعة الجمعية.

 

 البند الرابع : تقوم الجمعية تجاه املتطوع باآلتي :

 والثقة من قبل الجمعية، والتهيئة للعمل في بيئة صحية وآمنة. باالحترامالشعور  .1

 .يةالفرصة التطوعو تعمل الجمعية على تعريف املتطوع بطبيعة عمله واملهام واملسؤوليات  .0

املهمة املوكلة إليه من أدوات ووسـائل ودعم فني وإشـراف  ألداءالحصـول على كل ما يلزم  .0

 أثناءتأدية مهام عمله.

ذلك بهدف القيام بمهام  ألامر للمتطوع إذا استدعى  إلاضافياملساعدة في تقديم التدريب  .4

 .ألدائهعملهالتطوعي بصورة جيدة، والحصول على تقييم مستمر 

 

 وحق التعبير عن الرأي. إلاجراءاتحسن املعاملة وسهولة  .5

 .الالزمةإعطاء شهادة بالساعات التطوعية في حال استكمال الشروط  .6

 أن يكون العمل التطوعي خارج أوقات الدوام الرسمي للمتطوع. .7
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 بياناته الشخصية بشكل آمن. أن يحفظ .8

 

   ولاحكامباملوافقة على الشروط  إلاقرار البند الخامس   

املذكورة بهذا العقد وبهذا أوافق وأنا بمحض إرادتي وكامل قدرتيالعقلية  وألاحكامتم قراءة وفهم الشروط 

يحدث من قبلي تجاه الو فاء بالتزا ماتيكمتطوع قد يؤدي  إخاللقد وأي ى جميع الشـــروط الواردة في الععل

 إلى استبعادي من العمل التطوعي بالجمعية.
 

 البند السادس  نسخ العقد 

 حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة منها وذلك للعمل بموجبها.

 

 ،،،املوفق وهللا

 

 ألاول الطرف 

 

 الطرف الثاني                                                               جمعية.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالجمعية ميثاق شر: العمل التطوعي

 إقرار املتطوع
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  ....................................................  املتطوعأنا 

لفت بها بأمانة ودقة  تيال باملهامأتعهد بأن التزم بالقيام 
ُ
وألتزم  معاييرالجمعيةوبتطبيق  وإخالصك

 التطوع والالتزام بما يلي شر:  بميثاق

  وقوانينالجمعيةأن التزم بأنظمة .  

  يأو شخص يماد لعائددون النظر  باملساعدةأن أبادر ( .  

  الجماعةدون النظر لجنسية أو لون.بروح  املجتمعأن أعمل مع كافة شرائح 

  املعرفةوالخبرةأن أنقل.  

  
 
 وصادقا

 
كلف به من قبل  فيأن أكون جادا

ُ
  . الجمعيةإداء العمل الذي ا

  آلاخرين.رأي  احترمأن 

 فريق العمل مجموعةأعمل ضمن  أن 

 

 ...........الاسم ...................

 : ...................................  التوقيع

 ..................................... : التاريخ
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 نموذج تنفيذ برنامج تطوعي

 

 امليزانية املتوقعة املكان وقت إقامة الفعالية املدة تـــاريخ التنــــفيذ اسم الفعالية

      

 

 الفعاليةوصف 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 الفعالية أهدا: 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

  الفئة املستهدفة 

................................................................................................................................................. 

 املشاركين في الفعالية  عدد وتفاصيل املتطوعين

1............................................................. 

2........................................................... 

3.......................................................... 

 

  ميزانية الفعالية 

 ميزانية تفصيلية(...................................................................................................................... )ترفق 

 : الجهات املشاركة

1................. 

0................... 

 

 

 

  الخطابات املطلوبة
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1.............................. 

2............................. 

 

 :الاجراءات الرسمية

 إلاجتماعية بالرياض.موافقة مركز التنمية 

 بالفعالية.خطاب من الجمعية باملوافقة على املشاركة 

 

 خطــوات التنفــــيــذ الرئيسيـــة

 

 
ً
 قبل الحملة:  أوال

 .الفعالية.تحديد موقع إقامة  1

 .تحديد الجهات املشاركة. 0

 .الاحتياجات.اعتماد قائمة  0

 .اعتماد أسماء املتطوعين. 4

 .املالية.إعداد جدول التغطية  5

 

 افتتاح الفعالية ثانًيا :

 حضور رئيس مجلس إلادارة أو املدير التنفيذي أو من يكلف من إدارة الجمعية.

 

ا   بعد الحملة
 
 ثالث

 . على املشاركين.توزيع شهادات الشكر والتقدير  1

 .توزيع شهادات ساعات التطوع للمتطوعين. 0

 

 

 

 

  املتوقع من الفعالية لاثر 

1............................................................... 
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0.............................................................. 

0.............................................................. 

4.............................................................. 

 

  إجمالي ساعات التطوع

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 مرات تكرار الفرصة مرة واحـــدة

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 

  املخاطر املتوقعة

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 


